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มจพ. แสดงความยินด ี
เนื่องในโอกาสครบรอบ 48 ปี
สถานีวิทยุโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มจพ. จัดประชุมสัมมนาวิชาการ
ระดับนานาชาติ “ESIT 2018”  

อธิการบดีและทีมวิจัยดาวเทียม
แนคแซท มจพ. บันทึกเทปรายการ 
“ช่วยคิด ช่วยท�า” ช่อง 3

ทีมหุ่นยนต์กู้ภัย iRAP ROBOT 
มจพ. คว้าแชมป์โลก 
“World RoboCup Rescue 2018” 
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ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอม เกล ้ าพระนคร เหนื อ 
(มจพ.)  เป็นประธานแถลงข่าวแสดง 
ความยินดีกับนักศึกษาทีมหุ่นยนต ์
กู้ภัย iRAP ROBOT มจพ. ตัวแทน 
ประเทศไทยสร้างช่ือเสียงระดบัโลก 
คว้ารางวัลชนะเลิศหุ่นยนต์กู ้ภัย 
ระดับโลก และรางวัล Best in 
Class Mobility (รางวัลนวัตกรรม
สมรรถนะการขับเคลื่อนหุ่นยนต์
ยอดเยีย่มระดบัโลก) จากการแข่งขนั 
หุน่ยนต์กูภ้ยัโลก “World RoboCup 
Rescue 2018” เป็นสมัยที่ 8 ให้
มหาวิทยาลัยและสมัยท่ี 9 ให้กับ 
ประเทศไทย ณ เมืองมอนทรีออล  
ประเทศแคนาดา ระหว ่างวันที ่

16-21 มิถุนายน 2561 โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 22 ทีม  
จาก 10 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ อเมริกา เยอรมัน ญี่ปุ่น จีน อิหร่าน 
สิงคโปร์ ตุรกี เกาหลีใต้ เม็กซิโก และไทย ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 
อาคารนวมินทรราชินี มจพ. เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561
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ภาควชิาคณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ประยุกต์ 
มจพ. คว้ารางวลัชนะเลศิ
และรองชนะเลิศ UAMC 2018

บุคลากร มจพ. รับรางวัล 
ผู้มผีลงานดีเด่นแหง่ชาติ
ด้านสร้างสรรค์นวตักรรม
จาก ปขมท. ประจำาปี 2561 

 นายสมศักดิ์ ปามึก วิศวกรช�านาญการ สถาบันนวัตกรรม
เทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ 
ด้านสร้างสรรค์นวตักรรม ประจ�าปี พ.ศ. 2561 โดยศาสตราจารย์  
ดร.กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติ 
เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล จากการประชุมวิชาการ ปขมท.  
หัวข้อ “Digital University : บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุน 
กบัการพฒันาอดุมศึกษาอย่างย่ังยนื” ณ ห้องประชมุคอนเวนชัน่ฮอลล์ 
โรงแรมท็อปแลนด์พลาซ่า จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันท่ี 3-4 
พฤษภาคม 2561 

 นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื (มจพ.) คว้ารางวลั 
ชนะเลิศและรางวลัรองชนะเลศิจากการส่งผลงานวจิยัเข้าร่วมการประชมุ 
วชิาการ ส�าหรับนักศกึษาระดับปรญิญาตรี สาขาวชิาคณิตศาสตร์ประยกุต์ 
ครั้งที่ 7 (The 7th Undergraduate in Applied Mathematics 
Conference) UAMC 2018 ได้รับรางวัล ดังนี้ 1) รางวัลชนะเลิศ เรื่อง 
ระเบียบวิธีสามขั้นเชิงเศษส่วนของอดัม-แบชฟอร์ธแบบใหม่ และการ
ประยกุต์ 2) รางวลัชนะเลิศ เรือ่ง ไม้เท้าและแอพพลเิคชนัเพือ่ช่วยเหลอื
ผูพ้กิารทางสายตา 3) รางวลัรองชนะเลศิ เรือ่ง การหาผลเฉลยวเิคราะห์
และผลเฉลยเชงิตวัเลขส�าหรับระบบสมการอนพุนัธ์ย่อยไม่เชงิเส้นอนัดบั
เศษส่วนโดยนิยามคาปูโตด้วยระเบียบวิธี LADM และ LVIM 4) รางวัล
รองชนะเลิศ เรื่อง การตรวจจับการล้มส�าหรับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
โดยใช้ MATLAB ณ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศลิปากร วทิยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561

นกัศกึษาและอาจารย์
มจพ. คว้า 2 เหรียญเงนิจากงาน
“46th International
Exhibition of Inventions
Geneva”สมาพนัธรัฐสวสิ
 นกัศกึษาและอาจารย์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื (มจพ.) คว้ารางวลั 2 เหรยีญเงิน และ 1 เหรียญรางวลัพเิศษ 
จากการเข้าร่วมประกวดจัดแสดงผลงานในงาน “46th International Exhibition of Inventions Geneva” ผลงานผลิตภัณฑ์แก้วน�้า 
อัจฉริยะ โดย ดร.ณัทเดชาธร พวงเงินมาก อาจารย์ประจ�าคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตระยอง ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
และ Special Award จาก President of Taiwan invention association และผลงานระบบช่วยน�าทางการผ่าตัดเปล่ียนข้อเข่าเทียม 
โดยนายวรุฒ กฤษรุง่เรอืง และนายสทิธศิรณ์ เกษรสมบรูณ์ นกัศึกษาภาควิชาคอมพวิเตอร์ศกึษา คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม โดยม ีอ.ดร.สรเดช 
ครุฑจ้อน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลเหรียญเงินในระดับนานาชาติ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2561 
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มจพ. จดังานสบืสานประเพณีสงกรานต์ 
“ถนนประดู่งาม ปาล์มสวย”

มจพ. แสดงความยินดีเน่ืองในโอกาสครบรอบ 48 ปี
สถานีวิทยุโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3 

 อาจารย์รักนรินทร์ แสนราช ผูช่้วยอธกิารบดฝ่ีายการคลังและกจิการทัว่ไป เป็นผูแ้ทนมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื 
(มจพ.) พร้อมด้วยนางจารุวรรณ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อ�านวยการกองกลาง และนางสาวรุ่งนภา ยุทดร หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ร่วมแสดง 
ความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 48 ปี สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดยมีคุณสมรักษ์ ณรงค์วิชัย ผู้บริหารสถาน ี
วิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารมาลีนนท์ ถนนพระราม 4 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561

มจพ. แสดงความยนิด ีวนัสถาปนา
กรมประชาสัมพนัธ์ ครบรอบ 85 ปี

 นางสาวรุ่งนภา ยุทดร หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เป็น
ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) 
พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดี 
เนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 85 ปี กรมประชาสัมพันธ์  
พร้อมทัง้ ร่วมบริจาคเงนิสมทบทนุมลูนธิโิรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช 
โดยมี พลโท สรรเสริญ แก้วก�าเนิด รักษาราชการในต�าแหน่งอธิบด ี
กรมประชาสัมพันธ์ เป็นผู้รบัมอบ ณ หอประชุมใหญ่ กรมประชาสมัพนัธ์ 
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

 รองศาสตราจารย์ ดร.สันชัย อินทพิชัย รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนากิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณี 
วันสงกรานต์ มจพ. ประจ�าปี 2561 กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย 
ถวายภตัตาหารพระสงฆ์ จ�านวน 9 รปู ท�าบญุผ้าป่า สร้างศาลาปฏบิตัธิรรม  
วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) พิธีสรงน�้าพระพุทธรูป และพิธีรดน�้า 
ขอพร อดตีผูบ้ริหาร ผูบ้รหิาร มจพ. พร้อมทัง้ร่วมเล่นน�า้สนกุสนานกบั 
ประเพณีสงกรานต์ “ถนนประดู่งาม ปาล์มสวย” ณ บริเวณอาคาร
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) 
และอาคารอเนกประสงค์ มจพ. เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561
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มจพ. จดัแข่งขนัโบว์ล่ิงการกุศลหารายได้ 
สนับสนุนทมีหุน่ยนต์กู้ภัย มจพ. ร่วมแข่งขนัชิงแชมป์โลก 

ประจำาปี พ.ศ. 2561 ณ ประเทศแคนาดา

คณะวทิยาศาสตร์ประยกุต์  มจพ.และ สอวน. 
จดัแถลงข่าวการแข่งขนัคอมพวิเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ
คร้ังท่ี 14  (The 14th Thailand Olympiad in Informatics 2018)

มจพ. จดังานสัมมนาทางวชิาการเร่ือง
การพฒันาอตุสาหกรรมไทย 
สูอ่ตุสาหกรรม 4.0 และ 
การใช้ดัชนช้ีีวดัระดับอตุสาหกรรม 4.0

 ศาสตราจารย์ ดร.ธรีวฒุ ิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ ์
กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒุแิละอุปนายกสภามหาวทิยาลยั 
ให้เกียรติเป็นประธานและตัดริบบิ้นเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล 
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. กล่าวรายงาน 
เพื่อหารายได้สนับสนุนทมีหุ่นยนต์กูภั้ย มจพ. เข้าร่วมการแข่งขันหุน่ยนต์ 
กู้ภัยชิงแชมป์โลก (World RoboCup Rescue 2018) ระหว่างวันที่ 
16 - 21 มิถุนายน 2561 ณ เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา ณ 
Blu-O-RHYTHM & BOWL ช้ัน 4 เอสพลานาด งามวงศ์วาน-แคราย 
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 

 ศาสตราจารย์ ดร.สชุาต ิเซีย่งฉนิ อธกิารบดี มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนอื (มจพ.) เป็นประธานแถลงข่าว การจดัการแข่งขนั 
คอมพิวเตอร์โอลมิปิกระดบัชาต ิครัง้ที ่14 (The 14th Thailand Olympiad 
in Informatics 2018) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สรุพนัธ์ ยิม้มัน่ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และรองศาสตราจารย์ ดร.พินิต ิ
รตะนานกุลู กรรมการและรองเลขาธกิาร มลูนธิส่ิงเสรมิโอลมิปิกวชิาการ 
และพฒันามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศกึษา ในพระอปุถมัภ์สมเดจ็พระเจ้า 
พีน่างเธอเจ้าฟ้ากลัยาณวิฒันา กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร์ (สอวน.) 
โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็น 
องค์ประธาน ตามทีม่ลูนธิิ สอวน. ได้จัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ  
โดยในปีนีภ้าควชิาวิทยาการคอมพวิเตอร์และสารสนเทศ คณะวทิยาศาสตร์ 
ประยุกต์ มจพ. ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ในวันที ่
19-22 มถุินายน 2561 เพือ่เป็นตวัแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขนั 
คอมพวิเตอร์ระดบันานาชาตทิีป่ระเทศญีปุ่น่ ในเดอืนกนัยายนนี ้ณ ห้อง 
ประชมุราชพฤกษ์ อาคารนวมนิทราชิน ีมจพ. เม่ือวนัที ่23 พฤษภาคม 2561

 ศาสตราจารย ์ดร.สชุาต ิเซีย่งฉิน อธิการบด ีมหาวทิยาลยั 
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื (มจพ.) เป็นประธานเปิดงาน 
สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยสู ่
อตุสาหกรรม 4.0 และการใช้ดชันชีีว้ดัระดบัอตุสาหกรรม 4.0 โดย 
ได้รบัเกียรตจิากวิทยากรผูท้รงคณุวฒุ ิอาทิ ดร.ขตัตยิา ไกรกาญจน์ 
รองประธานสภาอุตสาหกรรม คุณชนะ ภูมี Vice President- 
Cement and Construction Solution Business บริษัท เอสซีจ ี
ซีเมนส์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ�ากัด คุณสุวรรณ เหรียญเสาวภาคย ์
รองผูอ้�านวยการ สถาบนัเพิม่ผลผลติแห่งชาต ิและอธกิารบด ีมจพ. 
ด�าเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานินทร์ จูฉิม 
รองผู้อ�านวยการสถาบนัสหกจิศกึษาและอเิล็กทรอนกิส์ ไทย-เยอรมนั 
มจพ. โดยมผีูเ้ข้าร่วมฟังเป็นจ�านวนมาก ณ หอประชุมเบญจรัตน ์
อาคารนวมินทรราชินี มจพ. เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561
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วทิยาลัยเทคโนโลยีอตุสาหกรรม มจพ. จดัประชุมสมัมนาวชิาการ 
ระดับนานาชาติ “ESIT 2018”
 ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการ
ระดบันานาชาต ิทางด้านวศิวกรรมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
นวัตกรรม ESIT 2018 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีชา อ่องอารี 
คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณาจารย์ มจพ. เข้าร่วม
การประชุม ณ โรงแรม JW Marriott เขาหลัก จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 
19-22 เมษายน 2561

คณะบริหารธุรกิจ มจพ. 
จดัสมัมนาทางวชิาการ เร่ือง 
“SMEs ก้าวไกล 
ด้วยหัวใจโซเชียล”

มจพ. จัดประชุมสัมมนาเครือข่าย
มหาวทิยาลัยย่ังยนืแห่งประเทศไทย หวัข้อ 
“EEC กับการพฒันาสิง่แวดล้อม 
และพลังงานอย่างย่ังยืน”

 รองศาสตราจารย์ ดร.ธานนิทร์ ศลิป์จาร ุรกัษาการรอง
อธกิารบด ีประจ�าวทิยาเขตระยอง และคณบดคีณะบรหิารธรุกจิ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  
เป็นประธานในพิธีเปิดการสมัมนาทางวชิาการเรือ่ง “SMEs  ก้าวไกล 
ด้วยหัวใจโซเชียล” โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 
รองศาสตราจารย์ ดร. เสรี วงษ์มณฑา นักวิชาการด้านสื่อสาร 
มวลชนและการตลาด อาจารย์พิเศษประจ�าคณะบริหารธุรกิจ 
มจพ. คณุจลุเทพ บณุยกรชนก เจ้าของธรุกจิผกัสลดั (มงักรหยก) 
คุณปรมินทร์ ตันวัฒนะ เจ้าของธุรกิจเกี๊ยวซ่า (Kinza gyoza)  
ด�าเนินรายการโดย ดร.รณชาติ บุตรแสนคม ผู้ประกาศข่าว
ช่อง New one ณ หอประชมุเบญจรตัน์ อาคารนวมนิทรราชนิ ี
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561

 ศาสตราจารย์ ดร.สุชาต ิเซ่ียงฉนิ อธกิารบด ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนอื (มจพ.) กล่าวเปิดการสัมมนาและให้การต้อนรบั 
คณุธีรวฒัน์ สดุสขุ รองผูว่้าราชการจงัหวดัระยอง คณุมนตร ีชนะชยัวบิลูย์วฒัน์ 
ทีป่รกึษานายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัระยอง และคณุรกัษ์พล กงัน้อย  
ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา นิคมอุตสาหกรรมเหมราช 
พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรญิญา เทวานฤมติรกลุ รองอธกิารบด ี
ฝ่ายบริหารความยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และประธานเครือข่าย 
มหาวทิยาลยัยัง่ยนืแห่งประเทศไทย (Sustainable University Network  
of Thailand : SUN Thailand) ร่วมประชุมเสวนา ครั้งที่ 2/2561 โดยมี  
รองศาสตราจารย์ ดร. สันชัย อินทพิชัย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการ 
มหาวิทยาลัย เป็นผู้ด�าเนินรายการ เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัย 
ยั่งยืนทั่วประเทศ 24 มหาวิทยาลัย สู่การเป็นต้นแบบการพัฒนาให้เป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียวที่ยั่งยืน ณ มจพ. วิทยาเขตระยอง เมื่อวันท่ี 17-18 
พฤษภาคม 2561
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 H.E. Mr. Peter Prügel เอกอคัรราชทตูสหพนัธ์สาธารณรัฐ 
เยอรมนีประจ�าประเทศไทย พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒ ิ
บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธาน
ในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ศาสตราจารย ์
ดร.สชุาติ เซีย่งฉนิ อธกิารบดี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ (มจพ.) กับ Mr. Dieter Broeckl Senior 
Vice President, Siemens Thailand Company Limited 
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้การวิจัยทางด้านนวัตกรรม วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี พร้อมเปิด “ศูนย์ฝึกอบรมแมคคาทรอนิกส์ซีเมนส์” 
ซึ่งเป็นศูนย์แรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง 
จากบริษัท ซีเมนส์ ประเทศเยอรมัน ณ ห้องประชุมชั้น 4 
คณะพฒันาธรุกจิและอตุสาหกรรม มจพ. เมือ่วนัที ่7 มถุินายน 2561

มจพ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
กบับริษทัซเีมนส์ประเทศไทย จำากัด พร้อมเปิด “ศนูย์ฝึกอบรมแมคคาทรอนิกส์ซีเมนส์”

มจพ. ลงนามความร่วมมอื
ทางวิชาการกับสถาบัน
ขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล

 ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซ่ียงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื (มจพ.) ลงนามความร่วมมอื  
กับดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู ้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริม
เศรษฐกจิดจิิทลั กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสังคม เพือ่ส่งเสรมิ
และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล โดยมี 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมนกึ วสิทุธิแพทย์ รองอธกิารบดฝ่ีายพฒันา
งานบริการวชิาการและอตุสาหกรรมสมัพนัธ์ และผูช่้วยศาสตราจารย์ 
ดร.ปิตณิตัต์  ตรวีงศ์ ผูอ้�านวยการส�านกัพฒันาเทคนคิศกึษา ร่วมเป็น
สกัขพียาน ณ ห้องประชมุ ชัน้ 9 ส�านกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั 
กระทรวงดจิทิลัเพ่ือเศรษฐกจิและสงัคม เมือ่วนัที ่24 พฤษภาคม 2561

 พระพรหมมังคลาจารย์ (ธงชัย ธมฺมธโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 
วดัไตรมติรวทิยารามวรวหิาร ประธานสถาบันขงจือ่เส้นทางสายไหม
ทางทะเล ประธานมูลนิธิร่มฉัตร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
กับ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซ่ียงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เพื่อพัฒนาทักษะ
และความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ตลอดจนการจัดท�า
แผนงานการจัดกิจกรรมทางวิชาการและการบรรยายพิเศษ เรื่อง 
“การพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) กับความ
ร่วมมือ ไทย-จีน” ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี 
มจพ. เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

มจพ. ลงนามความร่วมมอืกับ
สำานกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั 
กระทรวงดิจทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม
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อธกิารบดี และทมีวจิยัดาวเทยีมแนคแซท 
มจพ. บันทึกเทปโทรทศัน์ รายการ “ช่วยคิด ช่วยทำา” ช่อง 3

อาจารย์และนกัศกึษา คณะครุศาสตร์ 
อตุสาหกรรม มจพ. บนัทกึเทปโทรทศัน์
ข่าวนวัตกรรม TNN24

มจพ. จดังานประกวดสิง่ประดิษฐ์และ 
นวตักรรม มจพ. ประจำาปี 2561 KMUTNB
INVENTION & INNOVATION 2018 

 ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื (มจพ.) 
พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ กุลธนปรีดา หัวหน้า 
โครงการ ทีมคณาจารย์ มจพ. อาทิ ดร.พงศธร สายสุจริต 
ผู้จดัการโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเมธ เฉลมิวสิตุม์กลุ 
ดร.ธีรวัจน์ แสงเพชร์ และทีมนักศึกษา นายวสันต์ จันทรโชต ิ
นายนวรัตน์ วรกุล และนายพลวัฒน์ แผนจบก บันทึกเทป 
โทรทศัน์รายการ “ช่วยคดิ ช่วยท�า” ประเดน็ มจพ. พร้อมส่ง 
ดาวเทียมแนคแซท ขึ้นสู่วงโคจรกลางเดือนสิงหาคม 2561 
โดยมี คุณศิริบูรณ์ ณัฐพันธ ์ เป ็นผู ้ด�าเนินรายการ ณ 
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อาคารมาลีนนท์ เมื่อวันที่  
3 เมษายน 2561

 อาจารย์ ดร.สรเดช ครุฑจ้อน อาจารย์ประจ�าภาควิชา 
คอมพิวเตอร ์ศึกษา พร ้อมด ้วยนายวรุฒ กฤษรุ ่งเรืองและ 
นายสิทธิศรณ์ เกษรสมบูรณ์ นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้า 
พระนครเหนอื (มจพ.) บนัทกึเทปโทรทศัน์รายการ good morning 
new (ข่าวนวัตกรรม) ผลงานระบบช่วยน�าทางการผ่าตัดเปลี่ยน 
ข้อเข่าเทียม (Knee Operation Guidance Systems) โดยมี 
อาจารย์ ดร.กฤช สินธนะกุล หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
ให้การต้อนรับทีมผู้สื่อข่าว ณ อาคารปฏิบัติการและประลองรวม 
คณะครศุาสตร์อตุสาหกรรม มจพ. เมือ่วนัท่ี 25 เมษายน 2561

 ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื (มจพ.) เป็นประธานเปิดงาน 
ประกวดสิง่ประดษิฐ์และนวตักรรม มจพ. ประจ�าปี 2561 KMUTNB 
INVENTION & INNOVATION 2018 โดยม ีศาสตราจารย์ ดร.ปฏพิทัธ์ 
ทวนทอง ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.  
กล่าวรายงาน การประกวดและแสดงผลงานวจัิย ส่ิงประดษิฐ์ และนวตักรรม 
ผลงาน startup ของอาจารย์ บคุลากร และนกัศึกษา มจพ. เพ่ือคัดเลอืก 
ผลงานที่ชนะเลิศส่งเข้าแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ และ 
การแข่งขนัตอบปัญหาทางวทิยาศาสตร์ ในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
จากนกัเรยีนทัว่ประเทศ โดยก�าหนดรปูแบบการจดังาน “Innovations 
towards EECi” เพือ่มุง่สู่การพฒันาเขตนวตักรรมระเบยีงเศรษฐกจิ 
ภาคตะวันออก น�าประเทศไทยสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ณ หอประชุม 
ประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ มจพ. เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561
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มจพ. จัดงานสัปดาห ์
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
“วสิาขบูชา พทุธบารมี วถีิไทย” ประจำาปี 2561

 ศาสตราจารย์ ดร.สชุาต ิเซีย่งฉนิ อธกิารบด ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื (มจพ.) เป็นประธานเปิดงานสปัดาห์ส่งเสริม 
พระพุทธศาสนา “วิสาขบชูา  พทุธบารม ีวถิไีทย” ประจ�าปี 2561 เพือ่เป็นการเผยแพร่หลกัธรรมค�าสอนขององค์สมัมาสมัพทุธเจ้าและสบืทอดพระพุทธศาสนา 
ให้มัน่คงสบืไป มจพ. ร่วมกับวัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 35 กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวงและ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีร่วมกันจัดงานนิทรรศการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา กิจกรรมประกอบด้วย พิธีท�าบุญตักบาตรพระสงฆ ์
จ�านวน 9 รูป พิธเีวยีนเทยีนรอบหอพระหลวงพ่อสงิห์ และกิจกรรมอืน่ๆ อกีมากมาย ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ และศนูย์ศลิปวฒันธรรม 
มงกุฎนฤบดี ชั้น 2 อาคารนวมินทรราชินี มจพ. เมื่อวันที่ 24-29 พฤษภาคม 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม

กรุณาส่ง

วตัถปุระสงค์ 
. เพือ่ประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ข้อมลู ข่าวสาร ความเจรญิก้าวหน้า การวิจยัและพฒันา รวมทัง้การประดษิฐ์คดิค้นด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีสิง่ประดษิฐ์และนวตักรรมของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื (มจพ.)
. เพื่อเป็นส่ือกลางในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจบทบาทและพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ในฐานะองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสังคม รวมทั้งเสริมสร้าง 
 ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กับประชาคม มจพ. ประชาคมมหาวิทยาลัย ประชาชนทั่วไปและสาธารณะ                 
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